Adoracja małżeństw 27.02.2011 r. Czatachowa

WSTĘP
Duchu święty, prosimy Cię o Twoją świętą obecność podczas naszego
spotkania. Prosimy Cię o otwarcie się nasze na Twoje działanie. Ty sam dotykaj
naszych serc. Poruszaj naszą duszę. Wywracaj nasze życie Twoją miłością
i miłosierdziem. Rozpalaj charyzmat sakramentu małżeństwa, charyzmat
dawania życia. Uświęcaj nasze rodziny. Lecz zranienia. Wypełniaj nasz brak
i głód miłości Twoją doskonałą miłością . Przynaglaj nas do świętości w naszym
powołaniu. Zabierz zniechęcenie wszelkimi trudnościami i obowiązkami. Wypal
wszystko co buduję naszą pychę i egoizm, abyśmy z miłości do Ciebie
wypełniali z radością wszelką mozolną pracę, abyśmy mieli siłę przyjąć
z Twych świętych rąk Jezu wszystko co dla nas przygotowałeś, abyśmy umieli
iść drogą poświęcenia się drugiemu człowiekowi, drogą przebaczenia i jedności
małżeńskiej, którą Ty rozpalaj, aby nasze małżeństwa i rodziny przyniosły owoc
obfity i żyły w wiecznej komunii z Tobą.
Maryjo, prosimy również Ciebie o Twoją świętą obecność i modlitwę za
nami. Bo Ty jesteś wzorem doskonałej miłości czystości. Wypraszaj nam
potrzebne łaski dla naszych rodzin. Uczyń nas zdolnymi służyć czystym sercem
Twojemu synowi, abyśmy chcieli i umieli być narzędziami w ręku boga. Maryjo
prosimy Cię ochraniaj nas podczas tej adoracji najświętszego sakramentu,
abyśmy w pokoju serca mogli ofiarować się Panu naszemu i uwielbić Jego
najdroższe serce, tak zranione dla nas.
Zapraszamy również wszystkich naszych aniołów stróżów, archaniołów
i świętych. Bądźcie z nami, brońcie nas i strzeżcie nas.
Pieśń

Trwałość sakramentu małżeństwa z ewangelii św. Mateusza

,,Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei

za Jordan. Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił. Wtedy przystąpili
do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: Czy
wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: Czy nie
czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?
I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą
oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg
złączył, niech człowiek nie rozdziela”. Mt 19, 4b-6.
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Małżeństwo to boża propozycja największej miłości między kobietą
a mężczyzną, jaka jest możliwa na tej ziemi. Jest to miłość wierna,
nieodwołalna, płodna i odważna, silniejsza od naszych słabości i rozczarowań.
Jest to miłość tak mocna, że mężczyzna i kobieta opuszczają swoich rodziców
i zawierzają sobie i Bogu samemu swój los. To sam Bóg wymyślił małżeństwo
i od momentu jego zawarcia Bóg obdarza dwoje osób łaską trwania w miłości
pomimo wszystko. Niewątpliwie łaska sakramentu którą małżonkowie
otrzymują w dniu ślubu to wielki dar, ale także zobowiązanie. Małżonkowie
chcąc wzrastać w miłości muszą współpracować z Jezusem. I to właśnie owa
współpraca daje gwarancją miłości pełnej, wspaniałej, podobającej się Stwórcy.
Jeżeli dwoje ludzi zaprosi do swojego związku Jezusa to On sam poprowadzi tę
miłość, umocni ją, ochroni i ugruntuje.
K: A jak wygląda moje małżeństwo? Czy jest w nim wielkie radości, pokoju,
wzajemnej miłości? Czy zaprosiłem Jezusa do mojego małżeństwa? Czy umiem
docenić tą chwilę świętości, w której sam Bóg pobłogosławił mój związek? Czy
zastanawiałem się kiedykolwiek nad głębokim sensem przysięgi małżeńskiej? A
może jestem w takiej chwili życia w której, nie mogę zdecydować się czy
przyjąć ten sakrament?
Przysięga małżeńska
Rota przysięgi małżeńskiej mówi…ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość
małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci …
Ślubuję Ci miłość …
Co znaczy przysięga miłości? Co to znaczy prawdziwie kochać? Jan Paweł II
dał nam piękną definicję miłości, napisał: ,, Człowiek w pełni nie może się
odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego”. Słowa te
mają głęboki sens i uczą, że miłość to nie silne uczucie które przemija, ale
miłość to dar, dar siebie samego dla drugiej osoby. To codzienne poświęcenie
siebie dla drugiego. Ta ofiara niesie ze sobą radość dawania i tym samym
gruntuje miłość, której jest istotą.
Prawdziwie kochać to obdarować sobą drugą osobę , to ciągle doskonalić siebie
dla drugiej osoby.
Prawdziwie kochać to znaczy przyjąć drugą osobę z jej wszystkimi słabościami
i ułomnościami
Prawdziwie kochać to pragnąć przede wszystkim dobra drugiej osoby bo
prawdziwe dobro nie zawsze pokrywa się z oczekiwaniami i wyobrażeniem
o szczęściu.
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Prawdziwe kochać to umieć przebaczać na podobieństwo Chrystusa : nie raz,
nie dwa, a 77 razy. Przebaczać bez pielęgnowania w sercu urazy przez dłuższy
czas…
Zaprzeczeniem postawy miłości jest postawa egoizmu czyli ukierunkowania na
siebie. Taka postawa daje człowiekowi wiele rzekomie prostych i wygodnych
praw tj. prawo do opuszczenia żony, prawo do zdrady, a wreszcie prawo do
własnej moralności. Egoiści mogą zbudować jedynie relację bazującą na
zasadzie wzajemnych usług i wzajemnej opłacalności, lecz daleko im do smaku
miłości.

A ja czy potrafię kochać prawdziwie? Czy zawsze mam na względzie dobro
drugiej osoby? A może częściej myślę o sobie i o własnej wygodzie? Czy
potrafię przebaczać? Czy potrafię poświęcić siebie dla dobra drugiej osoby?
Panie Jezu prosimy Cię umocnij nasze małżeństwa, pomóż nam kochać
prawdziwie całym sobą drugą osobę. Naucz nas prawdziwie przebaczać
i każdego dnia wyrzekać się egoizmu. Pragniemy, aby miłość w naszych
związkach była taka, jak miłość Twoja do nas – bezwarunkowa, miłosierna,
przebaczająca tak głęboka jak ocean nie mający dna.

Ślubuję Ci wierność…
Wierność obejmuje całe życie, nie tylko sferę płciowości. Jednak pierwsze
skojarzenie dotyczące złamania ślubu wierności to myśl o zdradzie fizycznej –
związana z aspektem seksualności. Tak rozumiana zdrada to najbardziej
oczywisty sposób złamania przysięgi małżeńskiej. Zdrada może się ona dokonać
także poprzez pielęgnowanie pożądliwych spojrzeń, myśli, pragnień. Można też
być niewiernym w inny wydawałoby się banalny sposób, jednak bardzo
osłabiający więź duchową między małżonkami. Niewierność ta polega na
wyśmiewaniu współmałżonka wobec innych ludzi, obmawianiu go podczas jego
nieobecności , mówieniu o naszych lub jego sekretach , podważaniu jego
autorytetu. Można więc zdradzić współmałżonka z mamą, tatą, kolegami lub
koleżankami a nawet z dziećmi.

Wierność należy egzekwować w pierwszej kolejności od siebie, nie od drugiego
człowieka. Wierności małżonka nie da się upilnować żadną siłą, nadzorem
kontrolą. Na wierność trzeba się zdecydować osobiście i samemu ją sobie
narzucić. Maryjo prosimy Cię, abyś pomogła nam dochować wierności
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w naszych związkach. Abyśmy zrozumieli, że wierność to najpiękniejsze
zabezpieczenie głębi komunii małżeńskiej.

Ślubuję Ci uczciwość małżeńską
Uczciwość małżeńska to lojalność małżonków względem siebie. Złamanie tej
przysięgi kojarzy się z kłamstwem i oszukiwaniem siebie nawzajem. Uczciwość
względem małżonka powinna gwarantować: po pierwsze szczerość – nie tylko
w znaczeniu mówienia prawdy, ale otwartego mówienia o problemach, o tym co
cieszy i co boli, bez niepotrzebnych niedomówień i przemilczeń. Uczciwość to
także ukazywanie prawdziwego ja przy współmałżonku, pozwolenie drugiej
osobie na poznawanie siebie. Uczciwość wiąże się też z unikaniem cichych dni,
to przeze wszystkim zaproszenie do dialogu , który prowadzić ma ku miłości
i przebaczeniu. A w końcu uczciwość to z nade wszystko zobowiązuje
małżonków do życia czystego, zgodnie z ich stanem, rozumnego kierowania
sferą seksualną oraz poszanowania w drugim godności człowieka i dziecka
Bożego. W ślubie uczciwości małżeńskiej chodzi o to, by we wzajemnym
współżyciu małżeńskim wyrażał się szacunek dla współmałżonka, liczenie się
z
jego
potrzebami,
pragnieniami,
czy
trudnościami.
Panie Jezu pomóż nam postępować w sposób uczciwy tak , aby dobro
i szczęście naszego męża czy żony było celem nadrzędnym wszelkich naszych
poczynań. Pragniemy w naszych małżeństwach służyć uczciwie i z oddaniem,
całym sobą drugiemu człowiekowi. Maryjo matko pięknej miłości, naucz nas
uczciwie iść drogą powołania , jaka jest nasze małżeństwo.
Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci …
To słowa które zawierają pewne, ważne zobowiązanie, to zobowiązanie
bezwarunkowej dozgonności. Nie opuścić to znaczy nie pozostawić w potrzebie,
biedzie, chorobie, nawet jeśli trudno jest wytrzymać ze współmałżonkiem,
nawet jeśli pojawi się zdrada. Można również opuścić małżonka duchowo –
uciekając w swój własny świat zainteresowań, pracy czy marzeń, nie interesując
się potrzebami i problemami współmałżonka. Można żyć obok kogoś a nie
z nim.
K: Tylko dozgonna miłość małżeńska jest miłością dopełnioną, przeżytą do
końca, zwycięską, a wręcz tryumfującą. Troska o dobro człowieka któremu
ślubowało się miłość, domaga się trwania przy nim w dobrej i złej woli,
zarówno w okolicznościach sprzyjających jak i niesprzyjających temu trwaniu
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przy sobie. Panie Jezu prosimy Cię, daj nam siłę byśmy każdego dnia umieli
trwać przy sobie we wzajemnej miłości, uczciwości, na dobre i na złe. Oddal od
nas pokusy łatwego życia, chęci sięgnięcia po łatwiejsze rozwiązania. Naucz nas
trwania przy drugim człowieku, pomimo jego niedoskonałości.

Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy jedyny i wszyscy
święci…
Przysięga małżeńska jest bardzo bogata w treści, ale jej realizacja wymaga
poświęcenia i nie jest łatwa. Dlatego ostatnia jej część jest prośbą o pomoc
zwróconą do Boga i świętych. Choćby nam się wydawało, że nasza miłość jest
największa, najbardziej piękna i mocna , to sami nie wytrwamy. To Bóg jest
siłą, która cementuje każdy związek, to On każdego dnia zsyła na nasze
małżeństwa ciepły deszcz łask. Warto w każdym momencie swojego trwania
w małżeństwie sięgać po tę nadprzyrodzoną pomoc z nieba. Zaproś więc
Jezusa do swojego związku, może dziś pierwszy raz, a może kolejny. On będzie
gwarancją waszej miłości , waszym spokojem, waszym codziennym trwaniem
przy sobie, waszym rozwiązaniem wszelkich trudności, waszym fundamentem
na którym zbudujecie trwały i piękny dom. Przysięga małżeńska jest zatem dla
nas zadaniem , z którego zdajemy egzamin każdego dnia. Z Jezusem zadanie to
zdamy.

ZAKOŃCZENIE
Jezu Ty sam przyjdź nam z pomocą. Poprowadź nas naszą drogą tak, aby
była ona zgodna z Twoją świętą wolą. Umocnij nas, abyśmy Twoją mocą
i Twoją siłą coraz bardziej doskonalili się dla Twojej chwały i dla naszego
zbawienia. Daj nam Ducha Twego. Oświecaj nasze umysły. Otwieraj nasze oczy
i serca, abyśmy zdali sobie sprawę jak wielkie jest nasze powołanie i jak
ogromne nasze zadanie. Zawierzamy nasze rodziny i wszystkie trudne sprawy
Tobie Jezu przez Maryję. Aby nasza rodzina była cała zjednoczona z Tobą,
który jesteś jedynym źródłem naszej małżeńskiej miłości. Ty bądź obecny
w naszych rodzinach, bo bez Ciebie nie ostoi się nic, a z Tobą wszystko staje się
święte.
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Litania małżonków
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Odpowiadamy: tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy
Święci
Abyśmy przez miłość potrafili być dla siebie darem, tak nam dopomóż...
Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach,
Aby miłość nasza wciąż dojrzewała, a my byśmy czuli się za nią
odpowiedzialni,
Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie, a żyli dla współmałżonka,
Abyśmy "bycie jednym ciałem" nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili
je przeżywać w czystości,
Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo,
Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością,
Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali,
Abyśmy obdarzali się zaufaniem,
Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć,
Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam "cichych dni",
Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem
jedności dwojga,
Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie
nawzajem,
Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami,
Abyśmy potrafili dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro
dziękować,
Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie
wspierali
się w pracy nad nami,
Aby nie brakło nam zapału i odwagi do codziennej wspólnej modlitwy,
Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył,
Aby dom hasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności,
Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości,
Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana,
Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus,
Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga,
współmałżonka i bliskich,
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Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia,
Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie
rozdzieli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Boże, Ty powiedziałeś, "niedobrze być człowiekowi samemu", i ustanowiłeś
święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom Swego
Wszechmogącego wsparcia prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie
kończy.
W: Jak na weselu w Kanie przemieniaj Panie nasze wysiłki i trudności w radość
bycia
darem dla drugiego.
Módlmy się: Boże, Wiekuista Miłości. Ty na początku stworzyłeś człowieka
na Swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę,
obdarowałeś
ich
sobą,
swoją
jednością
i
harmonią.
Spraw prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach, gestach,
naśladowali Ciebie, Swego Stwórcę, obdarzali się miłością bezinteresowną,
we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą, wzajemnie się wspierali
i nigdy ze sobą nie walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która
obdarza "od początku". Amen.
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